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Van de Redactie 
 
Heel veel fijne, lieve, verwelkomende en bemoedigende reacties zijn op de redactie 

binnengekomen. Dank jullie wel! 

Wij proberen met de opmerkingen, adviezen en verzoeken ten aanzien van de Ultreia rekening 

te houden. Het kan dan ook zo zijn dat in de komende tijd het uiterlijk van de Ultreia steeds 

een beetje meer of minder verandert. Zo hebben wij dit keer de kleur aangepast, omdat de 

vorige Ultreia door de kleursamenstelling voor sommigen moeilijk leesbaar was. 

Ultreia! 

De redactie 

 

Oproep van de Camino Academie 
(Amateur)filmers opgelet! 

De Camino Academie is voornemens een activiteit te organiseren voor amateurfilmers over 

pelgrimeren, pelgrimstochten en alle aspecten die daarmee te maken hebben. De Academie is 

op zoek naar filmers die een film hebben gemaakt over pelgrimeren/pelgrimstochten. Het hoeft 

daarbij niet alleen te gaan over de Camino de Santiago. Films over andere pelgrimstochten 

(Rome, Japan, Noorwegen etc.) zijn ook welkom.  

De Camino Academie hoopt met deze oproep inzicht te krijgen in de inhoud, kwaliteit en 

lengte van de films die geschikt zijn voor publieke vertoning.  

Aanmelding: stuur voor 15 april 2019 een e-mail met korte informatie over de film (inhoud, 

lengte, format waarin de film beschikbaar is) en de contactgegevens. We nemen dan contact op 

om afspraken te maken over het uitwisselen van de film. 

Bart Simmelink - Camino Academie 

 

Encuentro Internacional de Asociaciones de Amigos del 

Camino de Santiago 
Palencia en Carrión de los Condes:  22- 24 februari 2019 

Peter Hesseling en Lidwien Meijer  hebben,  op uitnodiging van de Asociación de Municipios 

del Camino de Santiago, aan bovengenoemde workshop deelgenomen.  Er waren 25 

genodigden uit  Japan, Brazilië, Canada, VK, Ierland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Korea en de VS. Het hoofdonderwerp was de Camino Francés: besproken (aan de hand 

van presentaties door genodigden) in zes deelsessies:  

1. Gastvrijheid, herbergen, hospitaleros, 

2. De laatste 100 km naar Santiago 
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3. Milieu, landschappen en natuur 

4. Toerisme en pelgrimage 

5. Cultureel erfgoed 

6. Bewegwijzering en veiligheid 

Peter heeft een presentatie gegeven over:  Het culturele erfgoed langs de Camino en Lidwien 

over: Slapen langs de Camino. De presentaties waren afwisselend in het Spaans en in het 

Engels.  Iedereen kreeg samenvattingen in Spaans, Engels en Frans.  

Het doel was input te geven aan de Asociación de Municipios (99 gemeenten) over problemen, 

mogelijkheden, wensen, ideeën van de Camino ook met het oog op het Heilig Jaar 2021 omdat 

dan zo’n 500.000 pelgrims worden verwacht.  Alle inbreng was heel afwisselend en 

interessant. De discussies waren levendig.  De Asociación gebruikt de input niet alleen voor 

zichzelf  maar ook in de contacten en activiteiten met de provincies, andere Asociaciones en de 

Kathedraal van Santiago. Het was de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst werd 

georganiseerd. 

Bijzonder was de presentatie van de nieuwe App van de Asociación de Municipios  die sinds 

kort in gebruik is en de moeite van het installeren waard: AppCamino. Te downloaden in de 

Appstore en de Playstore. 

Ook was er tijd voor ontspanning en cultuur: een wandeling langs de camino bij Boadilla, een 

vaartochtje over het Canal de Castilla en bezoeken aan prachtige kerken in Frómista en 

Villalcázar de Sirga en de donativo herberg aldaar. Het was een bijzonder geslaagd en nuttig 

weekend. 

 

 

 

Huiskamer van de Lage Landen 

Op 24 februari 2019, tijdens de introductiedag 

voor de vrijwilligers van de Huiskamer van de 

Lage Landen, heeft de werkgroep afscheid 

genomen van Ria Bindels. 

Ria was een lid van het eerste uur en zat vanaf 

2013 in de werkgroep. In de Huiskamer in 

Santiago staat een beeld van Jacobus dat Ria 

heeft gemaakt. 

 



Monique Walrave, bestuurslid in de werkgroep, spelde Ria het Genootschap speldje op. 

De voorzitter en de secretaris van het Belgisch genootschap waren deze dag ook aanwezig. Het 

aantal Belgische pelgrims dat de Huiskamer weet te vinden neemt geleidelijk aan toe. De 

werkgroep heet deze twee Belgische vrijwilligers dan ook van harte welkom. 

Voor meer informatie over de inhoud van een introductiedag en over het vrijwilliger zijn of 

worden van de werkgroep kunt u contact opnemen met Chris – wg.huiskamer@santiago.nl 

 

Camino Pilgrim 

Op zaterdag 26 januari jl organiseerde de Confraternity of St. James in Londen de jaarlijkse 

Algemene Vergadering. De ideale gelegenheid om hun nieuwe naam en logo te presenteren: 

Camino Pilgrim. 

Het was voor het Engels Genootschap ook de kans om te reflecteren op het ledenaantal en de 

werking. Ze hadden daartoe enkele cijfers op een rijtje gezet en kwamen tot de vaststelling dat 

in Denemarken en Nederland veel meer mensen lopend of fietsend in Santiago de Compostela 

aankwamen. Ook viel het op dat  

Denemarken (1.700 leden – 6 miljoen inwoners) en Nederland (14.300 leden – 17 miljoen 

inwoners) zoveel meer leden hadden dan het Verenigd Koninkrijk (1.602 leden- 64 miljoen 

inwoners). Ze wilden graag bij onze beide Genootschappen ideeën opdoen om zich verder te 

ontwikkelen. In Denemarken richt het Genootschap zich vooral op bewegwijzering en werkt 

men er met regio’s, maar ook met ambassadeurs die in het hele land de camino promoten. 

 

En Nederland? Met de 16 regio’s en de 12 

werkgroepen is het Genootschap in het hele land 

actief op alle vlakken en zowel plaatselijk, regionaal 

en landelijk. Dankzij de onvolprezen inzet van de 

vele vrijwilligers en de activiteiten die het hele jaar 

door worden georganiseerd, blijven de leden het 

Genootschap jarenlang trouw. Maar ook het feit dat 

wandelen en fietsen onze landgenoten in het bloed 

zitten en dat wie onderweg was op de camino, 

eenmaal thuis, graag iets wil terugdoen. 

Ideeën genoeg voor onze Engelse vrienden om stil te 

staan bij de structuur en werkwijze in hun eigen 

Camino Pilgrim. 

Monique Walrave 

 

 

Nieuws van de webwinkel 

Rother: Camino Primitivo 

Gelukkig is er nu ook een gids in het Nederlands voor deze prachtige, veeleisende, uitdagende 

route. In 14 etappes voert deze gids de pelgrim langs de route die ook een van de eerste 

pelgrims naar het graf van Jacobus de Meerdere (Alfonso II) volgde. Van Villaviciosa, via 

Oviedo, Fonsagrada en Lugo naar Santiago de Compostela. Ook de alternatieve route over de 

Hospitales en de variant via het klooster van Sobrado dos Monxes zijn in de gids opgenomen. 

Als toegift wordt de route naar Finisterre/Muxia in de gids beschreven. 
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Met informatie over overnachtingsmogelijkheden, voorzieningen onderweg, 

bezienswaardigheden, gedetailleerde kaarten, hoogteprofielen en de mogelijkheid GPS-tracks 

te downloaden. 

Fietsroute Langs oude wegen en pelgrimssteden deel 2 

 

 
 

Op dit moment is deze gids uitverkocht. Als gevolg van het overlijden van Clemens Sweerman 

is de voorbereiding van een nieuwe editie vertraagd. De uitgever verwacht dat de gids in de 

loop van de maand mei 2019 zal verschijnen, maar kan dit niet garanderen. 

 

 

Via Campaniensis NL , editie 2019 

 

 
 

De route is weer nagelopen, de voorzieningen zijn gecontroleerd, de vertaling is waar nodig 

aangepast; kortom er ligt een nieuwe voorraad up-to-date gidsen klaar.  

Na het ter perse gaan is er een wijziging opgedoken zodat de gids een inlegvelletje heeft 

gekregen. Hieronder een vertaling: 

 

PELGRIMS OPGELET 

 

Aangepaste route in 2019 (pag 18) 

 

Van Bazancourt naar Pomacle 4,5 km 

Volg in Bazancourt de borden sportterrein. Neem de Rue de l’Esperance. Alsmaar rechtdoor 

langs school, sportterrein en suikerfabrieken. Ga bij de laatste fabriek naar links en vervolgens 

bij de rotonde naar rechts (D31) naar Pomacle. 



 

Van Pomacle naar Bétheny 8,3 km 

Loop Pomacle in en neem de Chemin Mopinot (Maupinot) naar rechts tot aan de D30, rechtsaf 

en vervolgens na 55 m linksaf, Chemin de Crevasson. Al maar rechtdoor. Na 3 km zal de 

kathedraal te zien zijn. Bij kruising met verharde weg (Route de Fresne) rechtdoor. Na ca 2 km 

buigt het pad naar rechts en komt het uit op een oude Romeinse heirbaan. Linksaf tot aan D74 

(Route de Bétheny) en weer linksaf. (vervolg op pagina 19)  

 

 

 

Mijn Boek 

- Pelgrim Op de Dool – Luc Abel 

 
Wanneer Luc op een dag wakker wordt in een onbekend ziekenhuis, betekent dat het begin van 

een moeizaam herstel. Waarom ligt hij hier? Hoe is hij in dit bed beland? En wat heeft de 

mysterieuze Vivianne hiermee te maken? Tijdens zijn lange revalidatie ontdekt Luc 

gaandeweg wat er is gebeurd.  

Verdwalend in het labyrint van zijn eigen hoofd, herinnert hij zich de voettocht die hij als 

pelgrim maakte richting Rome. Bij zijn terugkomst in België vindt hij zijn draai niet, maar 

verder op tocht gaan lukt hem uiteindelijk ook niet meer. Hij ontwikkelt een obsessie voor 

Vivianne, een Rwandees meisje dat hij leert kennen op zijn werk in de bioscoop. Deze 

obsessie zal hem leiden naar de afgrond en culmineren in een noodlottige gebeurtenis. Volstaat 

de kracht van zijn herinneringen om zijn demonen definitief te overwinnen? 

Luc Abel (°1953). Ervaren langeafstandspelgrim. Gepensioneerd, heeft meer dan twaalf 

ambachten en dertien ongelukken overleefd.  

 

 

- Zie het maar als Loutering …….. – Bert Huijbers  
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Gedurende de maanden juni en juli ging Bert Huibers in 2017 te voet op weg vanuit zijn 

woonplaats in het Utrechtse dorpje Elst met als doel Santiago de Compostela. Het werd een 

prachtige tocht onder sterk wisselende weersomstandigheden. Om een aantal redenen, onder 

andere dreigend tijdgebrek, werd tussentijds een treinreis door Frankrijk ingelast. 

 

In dit etappeverslag vertelt hij over de schitterende landschappen die voorbijglijden en de 

talrijke ontmoetingen onderweg, in de herbergen maar ook gewoon bij mensen thuis.  

 

Ontmoetingen soms vol van emotie, soms met verdriet maar ook vaak hilarisch. Lees ook over 

de aankomst in Santiago, een heksenketel gedurende de feestweek rond de naamdag van Sint 

Jacob met daarna weer de stilte samen met andere pelgrims op de weg naar Finisterre waar 

volgens de opvattingen in de Middeleeuwen het einde der wereld zou zijn. Daar kon je alleen 

maar omkeren en op weg naar huis gaan. 

 

De tocht ging vanaf zijn woonplaats richting Geldermalsen en vandaar naar het Brabantse 

Vessem waar de Via Monastica begint, een oude pelgrimsroute door België tot het Franse 

plaatsje Rocroi. Vanaf Rocroi werd de Via Campaniensis gelopen tot Reims waarna een 

treinreis volgde tot Saint-Jean-Pied-de-Port aan de voet van de Pyreneeën. Vanaf hier werd de 

Camino Francés gevolgd dwars door Spanje tot Santiago de Compostela. Tot slot werd nog de 

route gelopen tot het kustplaatsje Finisterre waarna volgens goed pelgrimsgebruik de thuisreis 

werd aanvaard. In totaal werd ruim veertienhonderd kilometer te voet afgelegd. 

 

Klik hier voor meer informatie over de tocht of over het boek. 

 

Zangkoor El Orféon Jacobeo 

Het was jaren een wens van het zangkoor El Orfeón Jacobeo van het Nederlands Genootschap 

van Sint Jacob om eens gezamenlijk op te treden met ons zusterkoor van het Vlaams 

Jacobsgenootschap. Op zaterdag 25 mei is het dan zover dat het gezamenlijk optreden in 

l’église Saint Jacques te Doornik  plaatsvindt.  

 
In 2018 hebben de eerste voorbereidingen plaatsgevonden en hebben de dirigenten Sebastian 

Holz van El Orfeón Jacobeo en Johan de Ridder van het zangkoor Adelard van Aubrac een 

mooi liedprogramma samengesteld. Naast het liedprogramma zullen er ook gedichten worden 

voorgedragen die betrekking hebben op het pelgrimeren. Kortom het beloofd een mooie 

culturele ontmoeting te worden met onze Belgische pelgrimsvrienden en -vriendinnen. 

 

Neem contact op met Orfeon voor meer informatie. 

 

 

Santiago aan het wad 

De Stichting Santiago aan het Wad rondt in 2019 haar werkzaamheden af. 
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Santiago aan het Wad is opgericht met het doel pelgrimeren te stimuleren. 

Alle projecten uit het werkplan van Santiago aan het Wad zijn met de inzet van tientallen 

vrijwilligers van vele organisaties, zoals het Genootschap van Sint Jacob, in 2018 uitgevoerd: 

o de landelijke ‘’Camino der Lage Landen’’. 

o het Jacobsfestival op 25 juli 2018. 

o de verbetering van het pelgrimsinformatiecentrum met de renovatie van het 

voorportaal van de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie 

o de filmproductie: ‘’Pelgrimeren in Fryslân’’; in de kerk en op YouTube te zien. 

De volgende in 2018 opgestarte projecten krijgen een vervolg in 2019 en worden 

overgedragen aan organisaties, waar de afgelopen jaren mee is samengewerkt: 

o een nieuwe pelgrimsroute in Fryslân, het ‘’Claercamppad’’.  

o overnachtingsmogelijkheden  - refugio in de kerk - voor pelgrims in 13 kerken. 

o ‘’Pelgrimeren voor de jeugd’’. 

 

Fietsdriedaagse 

De fietswerkgroep ‘’Santiago aan het Wad’’ organiseert van 10 t/m/ 12 mei 2019 een 

driedaagse fietstocht. 

Klik hier voor meer info op www.santiagoaanhetwad.nl 

 

Nieuws uit de regio 

- Café St. Jacques – Roosendaal 

Op zaterdag 6 april 2019 van 15.00 tot 18.00 zal bij Outdoor & Travel Outfitters aan de 

Rucphensebaan 24 a te Roosendaal het Café St. jacques plaatsvinden. De toegang is gratis. 

Voor meer informatie en inschrijving klik hier. 

 

Wandel- en Filmfestival – wandelend denken en 

pelgrimeren 

 

Wandelen als filosofische daad en spirituele ervaring 

Op zaterdag 6 april 2019 organiseert Stichting De Lange Wandeling in samenwerking met het 

NKDI en lectoraat HRM van de HAN in Nijmegen het wandel- en filmfestival Wandelend 

Denken en Pelgrimeren. Tijdens het festival kunt u in het ochtendgedeelte genieten van een 

wandeling met de Walk of Wisdom. Gedurende de middag zijn in de twee zalen van het 

historische pand aan de Oranjesingel 42 in Nijmegen  maar liefst vier films te zien.  

 

Berichten uit het bestuur 

 
- De functie van Vertrouwenspersoon is geëvalueerd. Hoewel in de afgelopen periode slechts 

twee keer een beroep werd gedaan op de vertrouwenspersonen, achten we het van groot belang 

om deze functie in ons Genootschap te behouden. Om de vindbaarheid te bevorderen, nemen 

we de contactgegevens ook op in het colofon van de Ultreia. Daarnaast gaan we op zoek naar 

nieuwe vertrouwenspersonen (zie de vacature elders in deze Ultreia). 

 

http://www.santiagoaanhetwad.nl/
http://www.santiagoaanhetwad.nl/
http://www.santiagoaanhetwad.nl/
http://www.santiagoaanhetwad.nl/
http://www.outdoor.org/
http://www.outdoor.org/
https://www.nkdi.nl/congressen/wandelend-denken-en-pelgrimeren/
https://www.nkdi.nl/congressen/wandelend-denken-en-pelgrimeren/
https://www.nkdi.nl/congressen/wandelend-denken-en-pelgrimeren/
https://www.nkdi.nl/congressen/wandelend-denken-en-pelgrimeren/
https://walkofwisdom.org/evenement/pelgrimsfestival-en-zwerfafval-prikken/
https://walkofwisdom.org/evenement/pelgrimsfestival-en-zwerfafval-prikken/


- Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt 

dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de 

privacyverklaring waarin we beschrijven hoe het 

Genootschap omgaat met deze verordening.  

- Op 1 maart heeft het bestuur informeel afscheid 

genomen van Suzanne van der Beek. Suzanne heeft zich 

met hart en ziel ingezet voor de Ultreia, de Jacobsstaf, 

de social media en zij had de regio’s Amsterdam, Zuid-

Oost Brabant en Den Bosch onder haar hoede. 

Nogmaals heel veel dank. Op 2 maart trad Suzanne 

formeel af tijdens de goed bezochte ALV. 

 

- Op de ALV van 2 maart zijn Hans Goeman en Jos Henderik formeel benoemd als 

bestuurslid. Monique Walrave, Maarten Hoek en Peter Hesseling zijn herbenoemd. Julie 

Merks is voorgesteld als aspirant-bestuurslid. Voor de gezichten en de portefeuilleverdeling; 

zie: https://www.santiago.nl/het-bestuur-stelt-zich-voor 

 

 
Colofon: 
 

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie 

en nieuws zie de website www.santiago.nl en de facebookpagina, waar je ook tips en 

ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims. 

 

Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen, 

conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie:  zie 

https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen 

 

 

Redactie: Bianca Quadflieg 

 

Redactieadviseurs: Julie Merks, Monique Walrave en Suzanne van der Beek 

Verzending: Han Lasance 

 

De volgende Ultreia verschijnt eind april 2019. Wij zien uw kopij graag voor 15 april 2019 

tegemoet op ultreia@santiago.nl. 

 

Aanwijzingen voor de auteur: 

Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij 

voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan er vanuit dat 

wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

Activiteiten van derden: 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Het Genootschap 

staat niet garant voor de kwaliteit van de activiteiten van derden. 
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